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Meldingen Activiteitenbesluit
Voor onderstaande adressen is een melding op grond  van het activiteitenbesluit 
ingediend:
Provincialeweg 40, 5334 JH Kerkdriel
De melding is ontvangen op 11-10-2017 en heeft betrekking op realisatie koelhuis.
Zandstraat 6, 5331 PG Kerkdriel
De melding is ontvangen op 27-10-2017 en heeft betrekking op melding voor pro-
paantank.
De meldingen liggen niet ter inzage en er bestaat geen mogelijkheid voor het ma-
ken van bezwaar. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in 
Tiel via 0344 579314.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Hedel, Kasteellaan 4; plaatsen erker (01-11-2017)
•  Hurwenen, Marshallweg 28; verbouwen woning (31-10-2017)
•  Velddriel, De Tweede Geerden 15; verplaatsen koolzuurgastank (24-10-2017)
Deelactiviteit bouwen en aanleg
•  Hedel, Baronieweg 11; vervangen stikstoftank (01-11-2017)
Deelactiviteit bouwen en RO
•  Hoenzadriel, Kievitsham 36; interne verbouwing huisvesting arbeidsmigranten (30-10-2017)
Deelactiviteit RO
•  Kerkdriel, Zandstraat 8; realiseren camperplaatsen (30-10-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergunning nodig. 
Aangevraagde vergunningen kunt u níet inzien, verleende vergunningen kunt u wél inzien. 
Tegen verleende vergunningen kunt u bezwaar maken. Wilt u een vergunning inzien? Stuur 
dan een mail naar info@maasdriel.nl en wij mailen u de vergunning. 

Besluitenregister
Geweigerde omgevingsvergunning 
•  Kerkdriel, Hogebankweg 5; veranderen winkelpand   

(30-10-2017)
Verleende omgevingsvergunning (Wabo)
Deelactiviteit kappen
•  Hurwenen, Molenstraat 28; kappen boom (30-10-2017)
Bezwaar
Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn getroffen door 
één of meerdere van deze besluiten kunt u binnen zes 
weken na bovengenoemde datum van bekendmaking/ver-
zending (= datum tussen haakjes), een gemotiveerd be-
zwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders 
van Maasdriel indienen. Een bezwaarschrift schorst niet de 
werking van dit besluit. Indien u dit wenst, kunt u tegelijk met 
de indiening van uw bezwaarschrift, een verzoek voor het 
treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, 
postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkdriel
herziening 2016, Venuslaan 15” (BP1147), 
Maasdriel
De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 26 oktober 2017 ongewijzigd vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de voormalige locatie van basisschool De 
Meidoorn, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie N, nummer 985, plaatselijk bekend 
Venuslaan 15, een zorgcomplex voor dementerenden te realiseren.
Inzien
Van 9 november  t/m  20 december 2017  ligt het vastgestelde bestemmingsplan en de daar-
bij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het. 
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op; 
•  onze website www.maasdriel.nl;
•  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  via de link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1147-VG01  
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1147-/NL.IMRO.0263.BP1147-VG01
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
•  door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
•  tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht
•  door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswij-

zen bij de gemeenteraad in te dienen. 
Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA  ’s-Gravenhage.
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van 
beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven. 
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. Verbaarschot.

Ontwerpbestemmingsplan “Kerkdriel 
herziening 2017, Empelenhof” (BP1152), 
Maasdriel
De gemeente Maasdriel is van plan om de bestaande bouwmogelijkheden voor een 
nog onbebouwd perceel aan de Empelenhof te Kerkdriel te veranderen. In plaats 
van een appartementengebouw voor 15 appartementen worden 6 rijwoningen, 2 
halfvrijstaande en 1 vrijstaande woning mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt een wij-
zigingsbevoegdheid opgenomen om op 2 onbebouwde percelen aan de westzijde 
van de Empelenhof 2 vrijstaande woningen op te kunnen richten. Het betreft de 
percelen kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie K, nummers 4327, 4353, 
4354, 4355 en 4356. Het college bereidt een herziening van het bestemmingsplan 
voor om het initiatief planologisch mogelijk te maken.
Daarnaast ligt ter inzage de zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst die 
de gemeente is aangegaan met de initiatiefnemer over de verhaalbare kosten. 
Inzien
Van 9 november t/m 20 december 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de 
daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis. 
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op; 
•  onze website www.maasdriel.nl;
•  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1152-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1152-/NL.IMRO.0263.BP1152-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze 
stuurt u onder vermelding van ‘BP1152’ aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Post-
bus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met 
de behandelend ambtenaar.
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. Verbaarschot.

Inschrijving standplaats carnaval 2018
Heeft u interesse in een standplaats tijdens carnaval 2018 in één van de kernen van 
Maasdriel? Voor incidentele standplaatsen bij carnaval wordt een inschrijfsysteem 
gehanteerd. Schrijven meerdere ondernemers zich in dan wordt de standplaats 
toegewezen aan de hoogste inschrijver voor het gebruik van de gemeentegrond. 
Deze ondernemer krijgt daarnaast ook de standplaatsvergunning. Conform de 
Legesverordening 2017 wordt naast het uitgebrachte bod een bedrag van € 216,00 
aan leges in rekening gebracht.  
Bod uitbrengen
U kunt uw bod voor de standplaatsvergunning vóór 22 december 2017 uitbrengen. 
Inschrijven kan vanaf € 16,90. U brengt uw bod uit in een gesloten envelop, die u 
per post verstuurt of afgeeft aan de balie tijdens openingstijden van het gemeen-
tehuis. Op de envelop schrijft u duidelijk de woorden “niet openen’’, voor welke 
kern u zich inschrijft en u vermeldt welke producten u tijdens carnaval 2018 vanaf 
de standplaats wilt verkopen. Uiteraard moet u op of in de envelop uw naam en 
contactgegevens vermelden. Let op! Lever met de inschrijving tevens het volledig 
ingevulde aanvraagformulier voor de standplaatsvergunning in. Het formulier kunt u 
downloaden op de website van de gemeente.
Meerdere inschrijvingen
Hebben we meerdere inschrijvingen  per standplaats ontvangen? Dan wordt u in de 
week van 2 t/m 6 januari 2018 uitgenodigd om het openen van de enveloppen bij te 
wonen. 
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